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221 - Condomínio Celestial
Vivendo para os Jovens

Recebidos Terça-feira, 1º de novembro de 2016

O aniversário da minha filha foi no domingo e eu pedi uma palavra do
Senhor para ela para encorajá-la. Isso acabou sendo tão encorajador que
mais tarde pedi que Deus nos permitisse publicar algo para todos os jovens
lá fora, já que muitos deles foram alimentados com mentiras maldosas sobre
o céu. O que se segue é o que éramos livres para compartilhar ...

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! As belas cores do outono estão quase no
fim e o lago parece vidro à distância. Enquanto escrevo isto hoje, ouço os
sons de diferentes bandos de gansos, patos e outros pássaros se
acomodando aqui para um rápido descanso. Depois de descansar, eles
voarão para o sul para 'casas' mais quentes durante o inverno.

Então, obrigado, obrigado, Pai, porque Você é tão incrível e gentil.
Amo-te de todo o coração, alma e força. Pai, se for a Tua Vontade, poderia
dar-me uma palavra para a minha filha no aniversário dela?

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no mirante de Deus em Seu jardim. Eu olhei e vi a pequena
fonte borbulhante saindo da rocha e corri para beber dela.

Enquanto eu bebia, veio beber um pequeno pardal com penas de prata
e ouro e uma minúscula coroa de ouro com opalas. Ele estava cantando e
parecia estar dizendo 'olá' para mim. Eu ri quando ele voou para o meu
ombro.

Aproximei-me e sentei-me em um banco para olhar o vale de Deus.
Era o nascer do sol e a beleza era incrível. O céu estava cheio de lindos tons
de rosa e roxos. Na campina abaixo, vi pequenos animais bebês com suas
mães, mas também com seus pais.

Eles estavam todos brincando, bebendo, pastando e até mesmo se
misturando. Eu vi filhotes de urso, coelhos e coelhinhos, esquilos bebês,
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passarinhos peludos e patinhos, cordeiros, pôneis, cachorrinhos, gatinhos e
assim por diante. Era como uma colagem 'Hallmark Card' de fofura.

Isso era realmente diferente de nada na Terra e de alguma forma
parecia normal ver bebês ouriços, cabras e outros bebês se enfrentando e
perseguindo uns aos outros. Havia tantas variedades para assistir que não
pude deixar de rir de alegria.

Eu: “Ok, Pai, isso é incrível. Um bebê coala está lidando com um filhote de
urso e uma girafa está dando carona para passarinhos. Isso não é possível
no natural, mas apenas possível no sobrenatural de Deus. Obrigado, Pai,
porque isso me faz sorrir.”

Nesse momento, senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e vi Uriel
sorrindo para mim.

Uriel: “Você está gostando dos filhotes do Jardim de Deus?”

Eu: “Sim, mas nunca os tinha reparado antes.”

Uriel: “Eles estão por toda parte, mas hoje estão indo para o Jardim das
Crianças. Há mais crianças aqui do que adultos, então as crianças são
criadas por anjos aqui. Os filhotes estão sendo abençoados hoje e
celebrando seu serviço para trazer alegria às crianças, mas os pais também
estão alegres. Os animais estão todos a serviço de Deus, assim como os
santos e os anjos.”

Eu: “Oh, é por isso que nunca vi tal visão no vale de Deus antes?”

Uriel: “Bem, você tem, mas você só tem se concentrado no que Deus
chama de seu foco. Agora venha, vou te mostrar uma coisa. Traga seu novo
amigo.”

Ele apontou para o pássaro no meu ombro e o pássaro pulou para
cima e para baixo de empolgação. Corri até o cavalo de Uriel e, antes que
pudesse pensar rápido o suficiente para montá-lo e voar, estávamos voando
na direção do sol no leste.

Sobrevoamos o Vale da Benção, os campos de flores e em direção à
área de pouso em frente ao portão noroeste da cidade. As paredes tinham
facilmente trinta metros de altura e o Portão de Pérola e as pedras preciosas
eram tão bonitas.
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Uriel pousou na frente do portão e me ajudou a descer de seu cavalo.
Ao nos aproximarmos do portão maciço, dois anjos o abriram e entramos na
rua de pedras douradas. Havia uma vegetação exuberante, videiras floridas,
belas casas e pequenas lojas em todos os lugares, junto com fontes,
pequenos lagos e parques. Era tudo tão indescritivelmente lindo.

Uriel: “Erin, no início de sua estada aqui no céu, você teve um sonho. Foi
um sonho claro e diferente de tudo que você já teve. Você se lembra desse
sonho?”
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Eu: “Sim. Eu estava em uma parte da Golden City of God [Cidade Dourada
de Deus] que era como uma pintura de 'Maxfield Parish'. No entanto, os
edifícios também eram de última geração. Isso foi muito difícil de entender.”

Uriel: “Vou te mostrar um lugar, mas isso vai levantar dúvidas com você. No
entanto, entenda que, quando uma criança atinge uma certa idade e está
aqui sendo criada por anjos ou chega aqui porque Deus completou seus
tempos, pois os dias de cada homem são contados e cada um tem um
propósito sob o Céu, eles vêm para esta área de aprendizado.

“Agora, esta área de aprendizagem em particular é tipicamente para
aqueles de 13 a 23 anos, mas esta é realmente apenas a idade média para
aqueles que estão aqui. A área é dividida em grupos e é como um colégio
interno Heavenly e um campus universitário combinados.”

“Este centro de aprendizagem é um lugar onde eles desfrutam de tudo
o que muitos sentem que sentiram falta, mas é muito mais. Aqui, eles
crescem em maturidade e desenvolvem sua vocação para servir a Deus. É
aqui também que eles encontram os amigos que Deus os chamou também.”

Eu: “Hmm, pensei que todos nós no céu somos amigos? Também pensei que
todos nós teríamos cerca de 25 anos?”

Uriel: Sorrindo. “Bem, Deus poderia conceder maturidade sobrenatural para
todos, mas quando Ele disse que não haveria necessidade de crescimento? O
processo de crescimento aqui é enriquecedor e não é doloroso como o da
Terra. Em vez disso, o processo de crescimento é gratificante aqui. Embora
não seja competitivo aqui, há "camaradagem competitiva".

“Esta é uma área onde os jovens se apaixonam por Deus e há um
processo de aprendizagem. Embora todos sejam gratos por estar aqui,
muitos aprenderam na Terra que o Céu seria um lugar sem diversão para
eles.”

Uriel pegou minha mão e entramos em um tipo de dormitório
moderno. Os prédios ao nosso redor eram como uma cidade moderna e
facilmente do tamanho de Nova York. Os edifícios foram construídos com
pedra de alta tecnologia e vidro espelhado de cristal de ouro. Havia colinas e
jardins exuberantes, cafés ao ar livre, restaurantes, lojas e teatros por toda
parte.
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Cada edifício consistia em histórias e histórias de condomínios e cada
condomínio individual foi projetado pessoalmente para os jovens que
moravam ali. O teto de cada um desses condomínios tinha cerca de seis
metros de altura com vidro. Uriel me levou para uma dessas unidades.

O condomínio era tão sofisticado que, se estivesse em um prédio na
cidade de Nova York, valeria facilmente US $30 milhões ou mais. O
apartamento era moderno, com móveis brancos e tapetes macios. Havia
uma cozinha moderna com uma bela bancada de pedra azul-esverdeada e
branca, como uma opala.

Eu: “Uau, Uriel, eu quero este lugar. Isso é tão incrível.”
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Uriel: Sorrindo. “Sim, e ainda há trabalho a ser concluído neste lugar.”

Ele caminhou até a janela e era enorme. Quando ele se aproximou, o
vidro se separou automaticamente e ele acenou para que eu saísse para o
convés. O deck era quase tão bonito quanto o interior do condomínio e tinha
fontes e fontes de água. Havia também cadeiras e um lago canalizado com
uma grade de vidro.

À distância, você podia ver o Trono de Deus. Enquanto caminhávamos
para outra parte do deck, dava para ver uma vista do lago, do campus e dos
outros condomínios. Quando olhamos para um dos prédios próximos ao
nosso, vimos alguns garotos em idade universitária acenando para nós. Eles
pareciam muito felizes em nos ver. Isso me surpreendeu no início.

Eu: “Quem são eles?”

Uriel: “Este lugar será para uma garota atualmente na adolescência que
você conhece. Deus preparou um lugar para ela aqui. Essas pessoas que
você vê são amigas dela e estão esperando que ela chegue. Há muitos
outros amigos, meninos e meninas, claro, esperando que ela chegue
também.”

Eu: “Nossa, ela os conhece?”

Uriel: “Isso é difícil de entender, mas eles a têm seguido daqui. Aqueles que
Deus designou intercederam aqui. Quando ela chegar, será um lugar aqui
tão perfeito para ela que ela não sentirá falta das coisas anteriores na Terra.”

Eu: Fiquei triste por um momento. "Uriel, ela vai se lembrar das pessoas
que ela conheceu aqui que a amam?"

Uriel: “Erin, como ela poderia esquecer? Eles ajudaram a moldá-la para
tudo isso. Ela está aqui porque eles mantiveram seu foco no céu. Esta é a
parte da cidade onde todos eles se relacionam entre si e com Deus.”

Eu: “Oh, este teria sido o meu sonho quando era mais jovem.”

Uriel: “Sim, mas nem todos encontram isso imediatamente após a chegada,
pois alguns vão primeiro para um campo de treinamento e um local de
serviço. No entanto, outras crianças não precisam ir primeiro porque cada
um dos seus lugares já está aqui.”

De repente, fiquei bastante preocupado porque, de uma perspectiva
terrena, parecia angustiante ter meninos tão bonitos estando tão perto de
meninas tão bonitas. Por alguma razão, eu simplesmente não estava
pensando sobre isso corretamente e de uma perspectiva celestial.

Eu: “Uriel, eles vão ficar bem?”
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Uriel: Sorrindo. “Erin, você está assumindo que os desejos carnais na Terra
são os mesmos aqui no céu. Se você pode conceber isso, lembre-se de que
apenas os frutos positivos do Espírito estão aqui no céu e estão sempre em
plena operação. Erin, nenhum desses jovens faria qualquer mal aos olhos do
Senhor. Nem mesmo é possível pecar e viver aqui, Erin, mas há muito mais
em tudo isso.”

Eu: “Uriel, o que acontece depois dos 23 anos?”

Uriel: Sorrindo. “Isso é um mistério por enquanto, mas, eventualmente,
eles se formarão a partir daqui e estarão totalmente desenvolvidos. Eles
terão então uma casa nas montanhas, vales ou perto das praias. Eles vão
adorar a Deus, mas também estar perto de seu círculo de amigos.”

Eu: “Por que ela precisaria de um condomínio tão grande?”

Uriel: “Bem, ela tem reuniões e recebe os desejos de seu coração. Ela irá
desfrutar de tantas atividades diferentes e até mesmo do planejamento de
eventos. Ela vai gostar de fazer compras com os amigos e decorar sua casa.”

Eu: Rindo. "Oh, isso parece muito divertido."

Uriel: “As pessoas que a amavam na Terra vão visitá-la com frequência
aqui. Ela e seus amigos também visitam os lugares dessas pessoas. Todos
os jovens aqui também estão desenvolvendo seus gostos individualmente,
pois a criatividade ainda existe”. Ele sorriu.

Eu: “Oh, minha filha vai ficar tão animada em saber de tudo isso! Obrigado
por isso, Uriel, pois ela está triste e desanimada.”

Uriel: “Ela é dele e é odiada pelo mundo. Isso é o suficiente por hoje.
Existem anjos sobre ela para protegê-la em todos os seus caminhos. Ela é
muito amada por Deus.”

O sonho acabou.
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